
 

 
 

Lokalt förankrat fiske 

en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling 

Nationell konferens om det småskaliga fisket 

18–19 maj 2015 på Ronneby Brunn 

Dokumentation 
 

 

 

 

                                                                   

                                                             

Våra samarbetspartners 

 

                             

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

Inledning 
Det lokalt förankrade fisket har traditionellt haft en stor betydelse för landsbygden. Både längs vår 

långa kust, vid de många insjöarna och utefter vattendragen. Fisket har bidragit till arbetstillfällen för 

de som arbetar med själva fångsten, men också för de som arbetar med kringnäringar som exempelvis 

förädling och försäljning. Dessutom är fisket idag en viktig källa för besöksnäring, sport och lokal 

kultur. 

När Landsbygdsriksdagen hölls i Blekinge 2012, kom frågan om varför inte fiske fått större utrymme. 

Ingen kunde ge ett bra svar. Men frågan var väckt. Länsbygderådet i Blekinge aktiverade sig  och 

bildade en arbetsgrupp för fiskefrågor tillsammans med Hela Sverige ska levas länsavdelningar i 

Skåne och Kalmar. Det ledde till en konferens i Hörvik hösten 2013 med medverkande från bland 

annat Jordbruksverket, Tillväxtverket, SLU och Lunds Universitet.  

Intresset för frågorna visade sig vara stort och fler arrangemang, riktade till hela landet, efterfrågades.  

Därför togs initiativet till denna konferens – en rikstäckande konferens med Hela Sverige ska levas 

länsavdelningar i Blekinge, Kalmar och Skåne som genomförare och Riksorganisationen Hela Sverige 

ska leva som ansvarig.  

När man diskuterar fiske är det lätt att komma in på hinder och problem. Många av de mindre 

kustsamhällen som fanns för bara några decennier sedan har nu nästan försvunnit. Samtidigt finns det 

gott om aktuella goda exempel där det lokalt förankrade fisket bidragit till utveckling och tillväxt.  

Det är också lätt att enbart förknippa fiske med storskaligt yrkesfiske. Den typen av fiske är 

naturligtvis viktig. Men fisket betyder mycket mer, exempelvis mat, besöksnäring, sport och kultur. Vi 

tror att allt hänger ihop och kan komplettera varandra.  

Vi får inte heller glömma hållbarhetsaspekten. Det är inte hållbart i längden att frakta fisken från andra 

sidan världen till våra frysdiskar. Därför måste vi utveckla det lokala fisket och bli bättre på att nyttja 

våra svenska matfiskar. Flera av deltagarna gav intressanta exempel på just detta.  

Genom att fokusera på möjligheterna ville vi med konferensen sprida goda exempel och inspirera fler 

till fortsatt lokalt arbete och engagemang.  

 

 

                   Bengt Grönblad                  Åse Classon               Staffan Nilsson  

 

 

 

 

 

Denna rapport är framtagen av Hela Sverige ska leva och Länsbygderådet i Blekinge. Vill ni komma i 

kontakt med oss eller beställa fler exemplar, skicka ett meddelande till anders@blutsam.se  
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Berit Andnor Bylund. Foto: Jan-Anders Swensson 

Dokumentation 
Hjördis Clarberg, vice ordförande i länsbygderådet i Blekinge län, hälsade alla välkomna på 

länsbygderådets vägnar. Därefter lämnade hon över till Berit Andnor Bylund, landshövding i Blekinge 

län som inledde konferensen.  

Berit Andnor Bylund hälsade alla deltagarna från hela Sveriges avlånga land välkomna till vårt vackra 

län. Berit presenterade kort Blekinge och Ronneby Brunn med historia och kultur och pekade särskilt 

på vårt läge i det kustnära Östersjöområdet. I hela detta område har fisket haft, och har fortfarande, en 

stor betydelse för mångas utkomst.  

Dagens situation där beslut tas långt ifrån våra lokala fiskare gör att konferenser, som den nu 

pågående, är oerhört viktiga. Med hjälp av dem kan vi påverka regionalt och nationellt för att kunna 

skapa goda och hållbara förutsättningar för fiskenäringen på lokal nivå. 

 

Åse Classon, en av två ordföranden i Hela Sverige ska leva tog vid och presenterade 

organisationen och arbetet med en levande landsbygd där fisket, som fått alltför liten plats, har en lika  

 

Åse Classon. Foto: Jan-Anders Swensson 
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stor del av skapandet av hållbart livsmedelsproduktion som lantbrukets olika produkter. Viktigt att 

tänka i termer av närproducerade produkter för att minska det globala resandet för produkterna, liksom 

transporterna inom landet.  

Fisket har så många dimensioner som alla behövs för att skapa tillväxt och lokal utveckling. 

Yrkesfiske i stor skala, kustnära fiske i liten lokal skala, fisketurism i olika former och 

produktutveckling är några komponenter som vi i samverkan i gemensamma forum behöver skapa 

utveckling för. Det är viktigt att lyfta fisket som en viktig del av vårt kustlånga lands kultur och 

historia, och dess betydelse för vår framtida utveckling. 

 

Seminariepass nummer ett  
Moderator Inga-Lena Fisher presenterade konferensens program och inledde första seminariepasset. 

 

Förvaltning av lokalt fångad fisk 
Rune Wikström, Wikströms Fisk, Möja 

Rune Wikström är yrkesfiskare och började i unga år. Han ser svårigheten med att rekrytera ungdomar 

till yrket med dagens regelverk, som sätter käppar i hjulet för utveckling. Lokala fiskare är idag mer 

utrotningshotade än flera fiskarter, konstaterade han 

Han beskrev nedmonteringen av fisket från 90-talet och framåt. Har insett vikten av att få ut mer av 

den fångade fisken än att öka tonnaget. Började småskaligt med att tillaga den uppdragna fångsten och 

servera den på egen restaurang. Ökade efter hand rörelsen och har i dag en nybyggd restaurang med 

året runt-öppet på Möja. Genom att själv hantera, bereda och servera den fisk man fångar kan man öka 

inkomsten betydligt utan att behöva ha större fångster. 

Östersjön tar 30 år på sig för en rening och det innebär att fiskbestånden minskar och ökar efter 

gällande förhållanden. Då gäller det att i samspel med andra aktörer ställa om för annan lönsamhet. 

Fiskarna måste vara beredda på att förändra och utveckla sin verksamhet. En lantbrukare ser vad som 

pågår och kan följa hela processen, men under vattenytan ser ingen vad som pågår, vilket alltid ger en 

osäkerhet i förtjänsten. Dessutom har vi inte bara myndigheter att påverka. Stora fiender är skarv och 

säl, där bestånden har ökat oerhört mycket under senare år. De äter upp fångsten och skadar 

redskapen.  

Rune föreslår att det småskaliga fisket ska släppas fritt och avregleras. Han pekar på vikten av 

nyansering. Idag har trålare med stora fartyg och lokala fiskare med små båtar samma regelverk, vilket  

 

   Rune Wikström. Foto: Jan-Anders Swensson 
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är förödande för de små lokala aktörerna. Det behövs en nyansering avseende storskaligt och 

småskaligt fiske i regelverket. 

Det måste också vara tillåtet att börja i liten skala. Som reglerna är nu stänger vi ute ungdomar som 

vill börja som fiskare, genom att kräva stora investeringar från start. 

Fråga: Vad är småskaligt fiske? 

Svar: I första hand fiske med passiva redskap som har en hemmahamn där man avsätter fångsten 

lokalt. Båtens längd är cirka 10 meter, inte större. 

Fråga: Vad säger forskarna om minskningen av fiskbeståndet? 

Svar: Ekosystemet går i cykler och det uppstår i tiden problem i olika former med bland annat en stor 

uppgång av vissa arter och ett näst intill försvinnande av andra arter. Hornsimpan ställer till besvär på 

östkusten i nuläget, liksom till exempel krabban på västkusten. 

 

 

Dags att sätta fokus på lokala intressen 
Karl-Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn 

En stor oro fanns i kommunen över fiskets 

framtid och hur man skulle komma vidare. 

Simrishamn har i många år legat högt vad 

gäller landade fångster. Men mängden har 

minskat drastiskt. Torsken som alltid varit 

”guldfisken” har minskat drastiskt i både 

storlek och bestånd.  

Kommunen beslutade ta fram en fiskestrategi 

och det framkom i diskussionerna ett behov 

av att vara med i samtalen om en höjning av 

Östersjöns standard. För att kunna öka fisket 

måste kommunen, tillsammans med många 

andra aktörer, lägga in miljöaspekter i arbetet. 

Att koppla upplevelse och kontakt till levande 

hamn och diversifierad flotta för en god 

utveckling i samverkan blev framtidstankar. 

Kommunen har skapat en vision om hur fisket 

ska utvecklas. Ett hinder är att gällande 

regelverk är ett otroligt stort problem för 

utveckling av det småskaliga lokala fisket.  

Olsson har en önskan om att denna konferens 

gör ett gemensamt uttalande om framtiden för 

fisket. Önskan skickas till Hela Sverige ska 

leva. Enskilda kommuner kan inte göra underverk,         Karl-Erik Olsson. Foto: Jan-Anders Swensson 

men tillsammans kan det bli hur bra som helst. 

Fråga: Var tar fångsten vägen som idag inte landas i Simrishamn? 

Svar: Går till västkusten och till Danmark. 

Fråga: Hur har ni tänkt om lokal användning av fisken? 

Svar: Kommunen ser över upphandling och undersöker om det går att servera fisk oftare i skolor och 

på boenden och andra områden inom kommunen. 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

Vägval: öppningar och 
låsningar i Sveriges 
strategi för yrkesfisket 
Filippa Säwe, Lunds 

Universitet 

Som samhällsvetare forskar 

hon på konsekvenserna för 

samhället utifrån 

fiskerinäringen och inte ur en 

fiskares perspektiv. 

Utgångspunkten är den nya 

fiskelagen som kom 1 oktober 

2014. I forskningen har man 

gått igenom alla remissvar som 

kommit in till utredningen. 

Därifrån har man gjort 

jämförelser med vad regeringen 

tagit till sig av 

remissinstansernas synpunkter 

och de förslag som regeringen 

sedan lagt i propositionen. 

Tanken med det nya förslaget 

om överlåtningsbara rättigheter skulle                                    Filippa Säwe. Foto: Jan-Anders Swensson 

vara att fördelningen av fiskeresurser skulle bli mer transparant, det regionala inflytandet skulle öka 

liksom näringsfriheten. 

Remissvaren gav vid handen att man inte ville ha så bråttom, varför inte invänta nya EU-direktiv som 

ändå är styrande? Framförallt ville man inte hasta fram ett beslut. Regeringen tog ingen hänsyn till alla 

dessa invändningar från remissinstanserna utan klubbade igenom propositionen och nu finns lagen. 

Konsekvensen är att idag kan alla fysiska och juridiska personer från Sverige och EU få en fiskelicens. 

Tyngdpunkten har flyttats från själva fisket som yrke till en näringsmässighet. Detta blir en fara 

genom att man tappar den lokala förankringen gentemot de större nationella och internationella 

aktörerna som lätt köper hem licenser. 

Jämförelse har gjorts med forskning på Island där merparten av det kustnära fisket försvann efter att 

man genomfört samma licensförfarande som Sverige nu genomfört. På Island backar man nu tillbaka 

till det gamla systemet. Samma sak gör man i Danmark som haft i princip samma utveckling som 

Island. Här gör man en rekonstruktion då konsekvenserna av det lokala fisket har varit förödande. 

Frågan är hur den politiska viljan ser ut. Ska vi göra samma resa som Island och Danmark – gasa – dra 

i handbromsen och göra en helomvändning? Ska marknaden bestå av enbart stora, men få aktörer? Så 

kan det bli med de nya rättigheterna. 
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Ola Söderdahl. Foto: Jan-Anders Swensson 

Sportfiskets betydelse för besöksnäringen 
Ola Söderdahl, Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog 

Presenterade Sveaskogs intresse i fiskenäringen som en av de stora skogs- och sjöintressenterna i 

Sverige.  

Alla kan fiska – det är lätt, roligt och spännande samtidigt som det är en källa till rekreation och 

umgänge. Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att uppleva glädjen med fiske eller helt 

enkelt njuta av en rofylld stund vid ett vatten.. 

Sveaskog säljer fiske till enskilda personer genom bland annat fiskekort och arrende. Utländska gäster 

står för 50 procent av fiskekortsintäkten. Det finns 50 miljoner fiskeintresserade individer i Europa 

och Sverige har rika fiskevatten, framförallt i glesbygd. 

Fisket genererar 2,5 miljarder i turistisk omsättning och dessutom 3,5 miljard i redskap, båtar etc. 

Fiskekortet är inte den stora intäkten. Det är hela paketet för besökarna som är viktigt och det innebär 

att fisket är en del av landsbygdsutvecklingen. Nycklar till utveckling är framförallt entreprenörer med 

serviceanda som skapat ett efterfrågat utbud. Genom nätet är vårt skyltfönster är lika stort som andras. 

 

Strategi för utveckling av lokalt förankrat fiske i Simrishamns kommun 
Vesa Tschernij, Marint centrum Simrishamns kommun 

Viktigt att skapa strategier för att skicka signaler till näringslivet om att man är medveten om aktuella 

problem och att man har en vilja att agera. Arbetet måste ske utifrån ett lokalt perspektiv då 

situationen varierar i landet. 

Idag går industriella intressen före det lokala grundläggande fisket. Vill vi acceptera denna framtid? 

Vision: Vi ser framför oss en hållbar framtid med en diversifierad näring och fiskeflotta. Hur ska vi 

jobba med marknaden för att få detta att fungera? 

Österlenregionen har cirka två miljoner turister med sommarboende, restauranger och hotell. Kan det 

med lokalt fiske ge bättre betalt, levande hamn, ökat värde, färsk fisk, upplevelse för hela familjer?  

Fiskare klarar sig inte enbart på sommarförsäljning i hamnen. Parter kan vara fiskindustri, gäst- och 

fiskehamnar samt lokala fiskeanläggningar, produktutvecklare, lokala fiskeorganisationer i skärgården 

och i inlandsområden. Det behövs även samverkan med närstående organisationer för att hitta 

långsiktiga åtgärder. Allt för att förstärka efterfrågan av lokalt fångad fisk. Att återetablera och 

förstärka den lokala marknaden är viktiga delar i en framtida samverkan 
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Vesa Tschernij. Foto: Jan-Anders Swensson 

Viktigt att få med sig fiskerinäringen i tankar om hållbart fiske och produktutveckling. Det stora 

problemet är regelverket som ställer till enorma problem för det småskaliga fisket? Vad göra? Lättare 

att ändra om kommuner och organisationer går samman.  

 

Paneldiskussion med riksdagspolitiker i Miljö- och Jordbruksutskottet 
Följande politiker deltog: Jan-Olof Larsson (S), Emma Nohrén (MP), Lars Tysklind (FP), Åsa 

Coenrads (M). Paneldiskussionen inleddes med att deltagarna höll korta anföranden.  

Jan-Olof Larsson: Yrkesfisket är i omstöpning. Kvoterna ska läggas utifrån ett kvarvarande hållbart 

bestånd. Alla partier värnar det kustnära fisket och tyvärr så har alla beslut riktats för att gynna det 

storskaliga fisket. Det finns en förhoppning att i den nya strategin skrota många föråldrade fiskeregler. 

Beslutade rättigheter för fisket gäller i 10 år, som visserligen kan säljas under tiden. Kvoterna tas 

tillbaka därefter för att eventuellt förändras och säljas på nytt. Viktigt att kommunerna går ihop och 

markerar till Havs- och vattenmyndigheten att man inte accepterar att det småskaliga fisket försvinner.  

Emma Nohrén: Regeringen tar fram en landsbygdsstrategi och där hör fisket hemma. 

Samhällsservice, skola, utbildning och bredband hör ihop med näringslivet och så gör även fisket. Det 

finns en utvecklingspotential inom fisket. Koster nationalpark har blivit en turstimagnet. Där har man 

kopplat näringen till hållbart fiske, turism och utveckling. MP står för levande kustsamhällen och ett 

hållbart fiske. Den nya fiskepolitiken ska implementeras och uppstart sker 2019. Tycker att den nya 

fiskelagen var ett hastverk. Den innebar ett systemskifte från fiske till företagande som inte är 

acceptabelt. 

Åsa Coenrads, Hela Sverige kan mer: Vi ska ha ett fiske som förvaltas så att våra barn också kan 

fiska. Vi tar vattnet för givet, men Östersjön är världens mest förgiftade hav. Vi vårdar de djur som 

 

Från vänster: Åsa Coenrads, Lars Tysklind, Emma Nohrén och Jan-Olof Larsson. Foto: Jan-Anders 

Swensson 
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kan utrota fiskebestånden. Hur kan vi då vårda fiskbeståndet och de vatten de trivs i? Samarbetet 

mellan myndigheter måste öka då regelverken går stick i stäv med varandra. Hur ska vi kunna behålla 

det småskaliga fisket då vi inte får bygga en sjöbod? Framtiden känns oviss. Vi måste samla ihop oss 

och förenkla regelverket. 

 

Lars Tysklind: Viktigt att politikerna skapar förutsättningar för långsiktiga hållbara mervärden i 

systemet. Att prata med varandra och se gemensamma lösningar är första steget. Det finns behov av att 

ta bort motsättningar mellan stor- och småskaligt fiske och förändra regelverket. Det finns en politisk 

vilja att värna det kustnära fisket. Det finns inget eget ändamål med slå sönder fisket med regelverk. 

För att investera behövs en långsiktighet i processen och även i utvecklingen av fisket. 

Det känns som om regelverket anpassats efter myndigheten istället för efter våra yrkesfiskare och 

deras förutsättningar, vilket beklagas. 

 

Kort från paneldiskussionen 

Åse Classon gjorde ett medskick till politikerna: Landsbygdsutveckling är en komplex fråga och 

fisket är en del av denna fråga. Käbbla inte politiskt utan hitta en samverkan som ger en lösning över 

mer än en mandatperiod. Fisket är en långsiktig fråga.  

Rune Wikström påtalade vikten av att reglera bestånden av skarv och säl som är ett större bekymmer 

än kvoterna. 

Emma Nohrén sa att sälbeståndet har ökat med 10 procent, vilket ingen hade förutsett och det måste 

nu regleras. Sälen äter den fisk det finns gott om, minskar beståndet radikalt och minskar därigenom 

yrkesfiskarnas möjlighet till en utkomst. 

 

Presentationer samt arbetsseminarier 
Stig Hansson, the European Fisheries Areas Network, Farnet 

Presenterade sitt arbete i organisationen som är de europeiska fiskeområdenas nätverk. 

Viktigt att ta in andra människor i utvecklingsarbetet och anpassa verksamheten efter den förändrade 

verkligheten. Vill vi se en utveckling måste var och en bli delaktig. Vi ser samma saker på olika sätt. 

Dags att sammanföra tankar för en möjlighet till utveckling. 

 

Bengt-Åke Nässén, Eldrimmer, resurscentrum för mathantverk 

Presenterade Eldrimner och dess möjlighet att utveckla mathantverket i Sverige och Norden. 

Eldrimner har fått regeringens uppdrag att vara ett nationellt centrum för småskalig hantverksmässig 

livsmedelsförädling. Detta fullföljs genom utbildningar, rådgivning och stöd till både nya och 

etablerade företag. Centralt arbetar organisationen med utveckling av mejeri, charkuteri, bageri, bär 

och grönsaker samt fiskförädling.  

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera 

kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning. 

 

Bengt Wickman, Hela Sverige ska leva Gotland 

Presenterade arbetet med samförvaltningsområden där alla aktörer sitter vid samma bord för att 

diskutera gemensamma frågor. Beskrev svårigheterna med lokalfisket på Gotland med bland annat 

dåliga transportsystem. Satsar nu på att i liten skala frysa fisken direkt på plats och sedan sälja när 

efterfrågan är stor. 

Hanterar skarpsill och flundror på nytt sätt genom förädling och frysning i liten skala, vilket gett bra 

resultat och har gynnat det lokala kustnära fisket. 

 

Härefter samlades grupperna för diskussioner inom de ämnesområden man tidigare valt att delta i.  
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Bengt Grönblad, Inga-Lena Fisher och Sven-Olof Pettersson. Foto: Jan-Anders Swensson 

 

 

Dag två 
Bengt Grönblad, ordförande i Länsbygderådet i Blekinge hälsade välkommen till dag två. Därefter 

sammanfattade moderatorn Inga-Lena Fisher gårdagen genom att ge de tre ledorden inför dagens 

diskussioner 

 Kommunalt engagemang 

 Samarbete – samverkan 

 Se möjligheter 

 

Nationella fiskestrategin 
Leif Denneberg, GD vid Jordbruksverket 

Genom att arbeta för att utveckla banden mellan fiskerinäringen och konsumenterna kan det lokala 

fisket stärkas ytterligare. 

 

 

Leif Dennerberg. Foto: Jan-Anders Swensson 
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Regeringsdirektivet säger att Jordbruksverket (JV) ska titta på kopplingar mellan de olika delarna 

inom jordbruket och även inom de olika delarna inom fiskerinäringen. Alla beslut inom verket ska 

landsbygdssäkras för att anpassa beslut för alla målgrupper. Svåraste området är förenklingar. I 

organisationen finns en oro för att göra fel vilket stör utvecklingen. 

Nu pågår ett arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Målet är att öka produktionen av 

inhemska livsmedel. Även marin livsmedelsproduktion ingår i denna. Leif välkomnar synpunkter. 

JV har startat ett arbete tillsammans med andra myndigheter för att få till ett koncerntänk utanför 

stuprören. 

 

Fiskeristrategin: 

 Vattenbruksstrategin. Handlingsplan är framtagen. 

 Fisketurism. Det finns en stor inkomstpotential för detta i kustnära bygder. 

 36 organisationer arbetar tillsammans för att ta fram en strategi för yrkesfisket. Arbetet pågår 

bland annat med insatser för fiskerinäringen, att stärka bilden av fiskaren, rekryteringsfrågor och 

ekonomi. Den nya programperioden ger stora möjligheter för utveckling av det kustnära fisket. 

 13 områden där fisket ingår har tilldelats medel. EU kommer att följa detta noga då Sverige är det 

enda land som använder alla fyra fonderna på det sätt vi gör. 

 Viktigt att utveckla samverkan för att få ihop både ekologiska och sociala och ekonomiska 

aspekter. Vi måste se till att det marina livsmedlet införlivas i utvecklingen med en hållbar 

långsiktig inriktning. 

 

Medskick från Rune Wikström  

Släpp det kustnära fisket helt fritt för att få en överlevnad. Samma regler kan inte gälla för den som tar 

upp två ton som för den som tar upp 1 000 ton. 

 

Medskick från Åse Classon 

Vad kan göras för att förändra attityden till det svenska fisket? Hur tänker man i strategin ta sig an 

frågor som pangasiusfilé från Vietnam kontra det kustnära fisket och vikten av att fylla frysarna i våra 

butiker? 

 

Medskick från Inga-Lena Fisher 

Hon bad Leif Dennerberg att på Jordbruksverkets hemsida lista de organisationer man kan ta kontakt 

med om man vill påverka i framtagandet av fiskestrategin.  

 

Möjligheter att utveckla fiskerinäringen i Norrbotten 
Teija Aha, Guldhaven Pelagiska i Kalix 

Har en bakgrund som forskare men har nu sadlat om till att arbeta praktiskt med fiske. Beskrev 

verksamheten i företaget och fiskerinäringen i Norrbotten som möjlighet till utveckling. 

 

Hot: att fiskarna är nöjda med att fiska siklöja fem veckor om året med god inkomst och inte ser 

möjligheten till utveckling med all annan fisk som finns i området. Sälbeståndet ökar och gör det svårt 

att fiska med passiva redskap. Miljögiftsrestriktioner och regelverket är i vissa fall hinder. Handelns 

centraliserade inköp.  
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Teija Aha. Foto: Jan-Anders Swensson 

 

Möjligheter: Måste exportera mer. Kunderna efterfrågar mer närproducerad och mer vidareförädlad 

mat.  Det behövs nya innovationer för att skapa nya maträtter och ett bättre utnyttjande av råvarorna. 

Dags att släppa in en ny generation som tänker nytt! 

 

Utmaningar: Locka ungdomar och kvinnor till fisket.  

Det behövs fler landningshamnar och lokala mottagare. Många har idag försvunnit och det är en lång 

kustlinje för transporter. 

Höga krav från myndigheter kostar mycket pengar, vilket blir för dyrt för det småskaliga fisket. Det 

kostar för mycket att skicka 300 kg gädda till exempelvis Göteborg. 

Ny satsning gör att fisket kan bedrivas under längre tid av året. Med kyltransporter kan man möta 

konsumenternas krav. Det är viktigt för marknaden att hitta kunder och transportkanaler. 

Satsning: Med en ny produktionsanläggning med modern teknik i Kalix, kan man rationalisera fisket 

av siklöja. Med ny maskinpark får man möjligheter till produktutveckling av siklöja, abborre och 

strömming samt ökar kapaciteten att ta emot fisk. Detta möjliggör ett livskraftigt småskaligt fiske i 

Norrbotten.  

 

 

Reinhold Anderfors. Foto: Jan-Anders Swensson 
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Bottenvikens guldfisk 
Reinhold Anderfors, projektledare Norrbottens kustfiskareförbund 

Arbetar för att kvalitetssäkra fisket i två projekt. 35 fiskare har licens för att fiska siklöja och att 

tömma dem på rom, vilket är en hantverkstradition. Kalix löjrom är ett kvalitetssäkrat varumärke som 

är ursprungsskyddat i Europa. 

Fiskarna har varit positiva till certifieringen och det är viktigt att de förstår att resultatet på kundens 

tallrik är det som ger underlag för fortsatt framgång, inte fisken som landats i båten. 

 

Samverkan för hållbart fiske och vattenbruk i Bohuslän 
Maria Kvarnbäck, Precis kommunikation 

Sedan 1992 samarbetar nio kommuner i Bohuslän kring hållbart fiske och lokal förvaltning. Nätverket 

innehåller både små- och storskaligt fiske, men består mest av mindre fartyg. Skaldjursfisket står för 

85 procent. 

I nätverket ingår kommunalråd, näringslivssekreterare, fiskare och övriga aktuella aktörer. Man är 

remissinstans i fiskefrågor och arbetar nu bland annat med havsmiljödirektivet. Maria beskrev i 

korthet arbetet med att bilda Kosterhavets nationalpark. Det finns nu ett överenskommet utökat skydd 

för området som tagits fram i samråd med alla parter. 

Viktigt att skapa ett starkt varumärke och bygga relationer med myndigheter och övriga aktörer. 

 

Projektet FLAG 

Ingmar Elofsson, Blekinge Fiskeområde 

Berättade om projektet i Blekinge Fiskeområde Leader, FLAG, som bland annat arbetat med 

kravcertifierat fiske. 

Målet har varit att öka värdet utan ökat uttag och att arbeta utifrån ett småskaligt perspektiv. Detta har 

inneburit att fiskarna har fått tillaga fisken och att kända kockar har experimenterat med nya 

innovationer. Man har i projektet även arbetat med kvalitetscertifiering samt med att försöka hitta små 

enkla hjälpmedel som ger korta transporter och ökad lönsamhet. 

Arbetet har utvecklats till en samförvaltning med ett stort antal deltagare, vilket betyder att ett bra 

forum för fiskefrågor har skapats, bland annat för hållbart fiske. 

 

 

 

Maria Kvarnbäck. Foto: Jan-Anders Swensson 
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Vägen tillsammans är väl värt målet. Visionen 2020 är att svenskt vattenbruk är en växande, lönsam 

och hållbar bransch med en etisk hållbar produktion. 

 

Öresundsfisk från båt till bord  
Michael Palmgren, SEA-U  

SEA-U är ett kunskapscenter för att sprida kännedom om havet. Jobbar med kunskapsöverföring om 

verkligheten inom fisket till unga, politiker med flera. Arbetar även med marin utveckling och 

informerar om fisket i Öresund.  

På grund av den täta båttrafiken i området fiskas det enbart med passiva redskap och det finns ett 

trålningsförbud sedan 1932. Istället för större fångster satsar man på att öka värdet av fångsten genom 

lokal avsättning. Man har arbetat mycket med produktutveckling och med att stärka kontakten mellan 

fiskare och konsument. Har nått framgång genom att skapa ett eget varumärke, Öresundsfisk. De har 

också kapat en del mellanled.  Med eget varumärke och kortare kedja kan de ta lite mer betalt 

samtidigt som kunderna får färskare fisk. 

Använder även modellen Community Supported Fishery som innebär att kunden betalar i förväg för 

en säsong och i gengäld får färsk fisk av hög kvalité utan mellanled.  

Förädling och utbildningar inom branschen är också en viktig del. 

 

 

Stockholms fiskmarknad 
Henric C Andersson, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Stockholm 

Som initiativtagare till projektet Stockholms fiskmarknad beskrev han hela processen med 

framtagande av underlag och genomförande av projektet. Tanken var att skapa förutsättningar så att 

Stockholmbor kan köpa färsk fisk från fiskare i närområdet istället för att köpa fisk som transporterats 

genom olika kanaler genom Sverige. 

Efter kartläggning visade det sig att ett 80-tal fiskare var villiga att leverera fisk till en fysisk 

fiskmarknad i Stockholm. Projektet har genomförts med ett lyckat resultat och nu arbetar lokala 

företagare vidare på att utveckla och vidga idén med fiskmarknad i Stockholm. 

Länsstyrelsen genomförde förstudien och skapade incitament för fiskmarknad i centrala Stockholm. 

Ett samarbetande restauranggrupp tog sedan över projektet och förverkligade planerna. 

 

 

Henric C Andersson. Foto: Jan-Anders Swensson 
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Joakim Jansson. Foto: Jan-Anders Swensson 

 

Smögens Fiskeauktions långsiktiga satsning för det lokala fisket 
Joakim Jansson, Smögens fiskeauktion 

Smögens Fiskeauktion startades redan 1919. Har idag kunder från hela Europa och omsätter cirka 100 

miljoner kronor om året. Räkorna står för cirka 60 procent av omsättningen. Ser även verksamheten 

som en del av besöksnäringen. 

Från början genomfördes auktionerna direkt från båtarna. Idag är det mesta internetbaserat. Arbetar 

aktivt med att underlätta logistiken. Genom att veta i förväg vem som köpt fisken kan den ofta 

transporteras direkt från båt till kund utan onödiga och dyra omlastningar. 

Joakim tycker att det är viktigt att både det stor- och småskaliga fisket finns kvar och att de 

kompletterar varandra. ”Var rädd om den fiskeflotta vi har.” Auktionen söker idag både fler kunder 

och leverantörer. 

Vi behöver hjälpas åt att marknadsföra ätandet av fisk. Stockholms fiskmarknad inspirerar till nya 

marknader och auktionscenter. 

 

Fiskets betydelse som näring 
Tore Johnsson, ordförande Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR 

Fisket är en basnäring som tar ansvar för sin verksamhet och miljön. Kan ses som en 

näringsverksamhet på naturens villkor. Både småskaligt och storskaligt fiske behövs. 

Vi måste tala väl om fisket. Yrkesfiskarna framställs ibland som bovar istället för hjältar. 

Verksamheten är speciellt viktig för landsbygden. 

Alla regler tillämpas idag lika för alla, oavsett storlek. Medför en orimligt stor administrativ börda för 

den enskilda fiskaren. SFR försöker idag samla olika viljor för att skapa en ny struktur bland 

yrkesfiskarna. 

 

 

Tore Johnsson. Foto: Jan-Anders Swensson 
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Ett gäng glada grupparbetare. Foto: Jan-Anders Swensson 

Redovisning av arbetsseminarierna 
Diskussionerna utgick från vilka möjlighet och hinder grupperna ser inom fisket. På grund av tidsbrist 

blev redovisningarna ganska kortfattade. Flera grupper valde att inte säga något utan lämnade bara en 

skriftlig sammanfattning.  

 

Grupp 1 – Hållbar fisketurism 
Malin Ericsson, Ödevata Fiskecamp 

När vi talar om fiske ska vi inte glömma våra många insjöar. Malin inleder med att berätta om sin 

verksamhet på Ödevata Fiskecamp utanför Emmaboda. Anläggningen ligger i ett område med skog 

och flera småsjöar. Har cirka 4 000 betalande gäster per år. Från Sverige kommer cirka 35 procent av 

gästerna och resten från andra länder, till exempel Tyskland, Holland, Polen. Inkomsterna kommer till 

största delen från boendet men även från försäljning av fiskekort. Fisketurismen är en växande 

verksamhet i vårt land. Går att leva på. 

Talade även om vikten att vi vårdar våra unika sjöar. Viktigt med någon form av fiskevårdsplaner som 

sätter gränser. Har en dröm om att vi i Sverige ska producera en större del av den mat vi själva äter. 

 

Möjligheter 

 Våra unika insjöar attraherar besökare från andra länder 

 Kombinera fisket med andra upplevelser 

 Skapa vandringsleder mellan sjöar och andra turistanläggningar 

 Bygga stugor att hyra ut i närhet till sjöarna 

 Förädla och sälj fisk från sjöarna till både turister och lokalbefolkning 

 Gemensam marknadsföring 

 Även social nytta genom kultur och fritid 

 

Problem 

 Strandskyddet hindrar ibland uppförande av stugor, bryggor mm 

 Behöver bli mer känt 

 Ökat samarbete med kommuner 



 

 

 

 

17 

 

Grupp 2 – Vilka möjligheter och hinder finns till att förädla lokalt fångad fisk 

Bengt-Åke Nässén, Eldrimner – resurscentrum för mathantverk 

 Livsmedelsverkets nyanserade kostråd 

 Nyanserat regelverk 

 Skapa regionala varumärken 

 Skilja på smått och stort – enklare regler 

 Jobba fram förslag till förändringar – Eldrimner? 

 ”Nya” arter – inspiration från andra länder 

 Matprogram – fokus fisk! 

 Ta vara på konsumenternas efterfrågan 

 Utbilda barn/konsumenter 

 

  

Grupp 3 – Vad kan vi lära av andra, Stig Hansson, Farnet, the European Fisheries Areas 

Network 

Grupp 4 – Fiskeprojekt på Gotland, Bengt Wickman, Hela Sverige ska leva Gotland 
Grupperna redovisade tillsammans 

 Samförstånd för regionens bästa. Samförvaltning 

 Lokal förvaltning av fisk 

 Branding / Storytelling 

 Stort värde för alla parter att behålla ett levande lokalt fiske 

 Behov av regeländringar 

 Stora producentorganisationer är ett hot 

 Skapa en lokal marknad => Färsk fisk = Bra betalt 

 Helhetsfråga Fisket = att fiska – beredning – försäljning 

 Samverkan Jordbruk / Fiske 

 Formulera ett gemensamt uttalande/upprop – Hela Sverige ska leva  

 Släpp tillbaka drivgarnsfisket i liten skala för att gynna laxfisket 

 Begränsa sälstammen och skarvstammen 

 Viktigt att kommuner kan koppla ihop de olika näringarna 

 Skapa kunskap om vad köp- och säljrättigheter av kvoter innebär 

 Ålafisket vara kvar / Ålafisket immateriellt världsarv?! 

 Hela Sverige ska leva synliggöra frågan om fiskets betydelse för att möjliggöra det i 

 alla dimensioner 

 Ta hänsyn till lokala kunskaper och exempel 

 Rådgivning med syfte att utveckla lokalt 

 Påverka landsbygdsutredningen 
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Grupp 6 – Hela Sverige ska leva 
Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva 

 Möjligheter och utvecklingsområden 

 Se till att Jordbruksverket blir en utvecklande myndighet 

 Hela Sverige ska leva ska stötta lokala utvecklingsinitiativ inom fisket 

 Kommunerna ska medverka till att det ges möjligheter att skapa beredningslokaler 

(livsmedelslokaler) i anslutning till fiskehamnarna 

 Restauranger enligt föregående punkt 

 

Avslutande paneldiskussion 
Debatten var en blandning av korta anföranden från panelen och inlägg från övriga. Texten nedan är 

ett sammandrag av vad panelen sa. 

 

I panelen satt: 

Hånsa Olofsson, Ålcompaniet i Åhuskärr 

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva 

Vesa Tschernij, Sydkustens fiskeområde 

Teija Aho, Guldhaven Pelagiska i Kalix 

 

Hånsa berättade om Ålcompaniets verksamhet med Ålagille och annat. Betonar att fisket är kultur och 

att det är viktigt att göra mer runt verksamheten för att på så sätt kunna ta mer betalt. Berättar även om 

arbetet med utplantering av småålar för att rädda beståndet. Ett arbete som visat sig fungera bra och ge 

effekt. 

Teija påpekade att det är förutsättningarna som styr. För att få ett levande fiske behöver vi också 

arbete med marknaden. Viktigt att då ena alla producenter oavsett storlek. 

Tar också upp frågan om hur vi ska få fler ungdomar och kvinnor att arbeta med fiske. De måste få 

goda förutsättningar för att börja som fiskare. Ett sätt är utbildning. 

Slutligen frågar Teija hur vi ska lära konsumenterna att äta fisken som fångas, istället för att den som 

nu skickas till djurfoder? Och vem ansvarar för att göra detta? 

Vesa berättar lite om sin bakgrund. Engagerade sig tidigt för att bevara yrkesfisket. Tycker att det är 

viktigt att vi engagerar politikerna i fiskefrågan. Frågar samtidigt hur vi ska göra för att få riksdagen 

att fatta rätt beslut. Nästa steg bör vara att väcka kommunerna. 

Åse påpekade att Hela Sverige ska leva inte är expert på fiskeområdet. Men de kan genom alla sina 

medlemsorganisationer vara företrädare för dessa. Tycker det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med 

attityder och på så sätt skapa efterfrågan. Det finns ett stort intresse och samstämmighet inom 

organisationen att vi vill ha ett långsiktigt hållbart fiske i hela landet. Hela Sverige ska leva vill gärna 

bidra till att vi når dit. Lokal förankring medför olika lösningar. 

 

Bengt Grönblad och Inga-Lena Fisher avslutade konferensen genom att tacka alla medverkande 

och deltagare för ett par intressanta och givande dagar.  
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Avslutning 
Avslutningsvis ställde vi några frågor till en av arrangörerna, Anders Andersson, projektledare för 

fiskekonferensen hos Länsbygderådet i Blekinge.  

 

Kan du sammanfatta vad som kom fram under konferensen? 

Fiska mindre volymer och ta mer betalt! Genomgående verkar problemet med lönsamhet inte i första 

hand ligga i själva fiskandet utan i vägen från båt till tallrik. De goda exempel som presenterades 

under konferensen visar alla på hur lokal förädling och försäljning ökar inkomsterna samtidigt som 

uttaget av fisk inte ökar. 

 

Varför är det viktigt med den lokala förankringen? 

Det sägs att cirka 80 procent av fisken vi äter i Sverige är importerad. Den svenska fiskaren är mer 

utrotningshotad än fiskarna i vattnet. När fisket försvinner från våra kustsamhällen så försvinner också 

en del av drivkraften i byn. Därför tycker jag att det är viktigt att gynna det lokala. Fisket kommer av 

många skäl inte att bli lika omfattande som det var för 50 år sedan. Men jag är säker på att mycket mer 

kan göras. Om inte annat har vi fått bevis på detta genom talarna på konferensen. Lika väl som vi talar 

om värdet av lokalproducerade grönsaker och kött så borde vi värna det lokala fisket. Det är också ett 

sätt att bidra till en levande landsbygd. 

 

Vad händer nu med projektet? 

Konferensen är avslutad, men projektet pågår året ut. Resultatet så här långt kommer nu att 

sammanfattas och dokumenteras i en skrift. Genom att sprida denna konferensdokumentation vill vi 

dela med oss av erfarenheter från konferensen och uppmuntra till fortsatt lokalt arbete.  

Under hösten hoppas vi kunna knyta ihop intresserade personer inom både Hela Sverige ska leva och 

andra till ett nätverk. Vi planerar också träffar med bland annat Jordbruksverket och kommunerna för 

att diskutera på vilket sätt vi kan samarbeta.  

Slutligen ska vi också formulera frågor eller områden som vi runt om i landet ska kunna arbeta vidare 

med. Det framkom dessutom önskemål om att låta konferensen återkomma med jämna mellanrum. Vi 

får se om vi lyckas hitta en lösning för att finansiera det hela. I så fall återkommer vi gärna. 
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